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Bakgrunn
Brunstdeteksjon er en faktor som har vesentlig betydning for intervallet kalving til
første inseminasjon (KFI) og økonomien i melkeproduksjon. Målet for en god
overvåking er å identifisere sikkert brunstige kyr og dermed også ikke sykliske kyr
(Foote, 1975). Becker et al. (2005) slo fast at visuell observasjon foretatt av
kyndige personer gir de beste brunstdeteksjonsratene. De siste årene har det vært
økt oppmerksomhet omkring kyrnes evne til å vise brunst. Ståbrunst, angitt som
tiden fra den første til den siste gang ei ku står stille for oppritt, er den gyldne
standard for ekte brunst (Hurnik et al., 1975). Nye undersøkelser har vist at
Holstein har kortere brunstlengde enn tidligere antatt i tillegg til at høgtytende kyr
i mindre grad viser ståbrunst og ridning (Kerbrat and Disenhaus, 2004; Yoshida
and Nakao, 2005). Tradisjonelt har man angitt brunstlengden til å være 18 timer
(12 til 30) (Trimberger W.T., 1948). Høg melkeytelse er beskrevet å påvirke
brunstlengde og reproduksjon (Lopez et al., 2004). Hold og vektendring er
beskrevet å ha effekt på brunstlengden (Pennington et al., 1996). Underlag og
halthet er andre viktige faktorer som påvirker både brunstlengde og styrke (Vailes
and Britt, 1990); (Walker et al., 2008). Kjevehviling og snusing bak (anogenitalt)
er viktige sekundære brunsttegn sett i lys av mangelen på ekte ståbrunst hos
Holstein (Esslemont, 1980; Van Eerdenburg F.J.C.M et al., 1996). Disse
observeres som selvstendige tegn og opptrer mer frekvent enn de tradisjonelle
tegnene som involverer ridning. (Kerbrat and Disenhaus, 2004). Det finnes ikke
nyere forskning på brunsttegn hos NRF. I tillegg er det blant det store antall
studier av brunst på Holstein, ingen med kontinuerlige observasjoner som følger
dyret gjennom hele syklus. Med økende eksport av NRF, er det interessant også å
undersøke mulige raseforskjeller som årsak til manglende brunstadferd.
Materiale og metode
Totalt 20 Holstein og 20 NRF kyr ble videoovervåket kontinuerlig i 22 dager i en
utendørs innhegning ved Ballydague farm, Moorepark forsøksstasjon i Irland. Det
ble lagt spesiell vekt på undersøkelse av periodene 24 timer før ståbrunst,
ståbrunst, 24 timer etter ståbrunst, lutealfasen (dag 7-16) og en utvalgt dag der
ingen
var
i
ståbrunst.
Eggstokkfunksjon
ble
bekreftet
ved
progesteronundersøkelser av melk 2 ganger daglig. Brunstadferd ble registrert
kontinuerlig. Som primært brunsttegn (sikker ståbrunst) regnes det å stå stille
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(minimum 2 sekunder) for oppritt. Som sekundære brunsttegn regnes snusing bak
(anogenitalt), kjevehviling og ridning. Sosial adferd ble observert under
ståbrunsten og dagen da ingen var i ståbrunst.
Resultater og diskusjon
Brunstlengden for 15 NRF som viste minimum en fullstendig ståbrunst var 11.28
timer (variasjon 4.85 til 20.75 timer) sammenlignet med 7.08 timer (variasjon
0.008 til 14.95 timer) for 13 Holsteinkyr. Av disse sto 2 Holsteinkyr kun 1 gang.
Uten disse 2 var brunstlengden for 11 Holsteinkyr 8.36 timer (variasjon: 0.26 til
14.95 timer) timer. Ridning var det mest sjeldne av de sekundære brunsttegnene
på Holstein kyr da bare 8 av 13 (53 %) Holstein red eller ble ridd på av andre.
Tilsvarende tall for NRF var henholdsvis 14 av 15 (93 %) og 12 av 15 (80 %).
Våre resultater på Holstein ble blandt annet støttet av en studie av 2000 brunster
som anga middles brunstlengde på 7.1 +-5.4 timer (Dransfield et al., 1998). Egne
studier av 17 NRF fra løsdrift med spaltegulv på Stein gård, Ringsaker viste
lignende brunstlengde som i Irland på 10.51 timer (variasjon: 0.56 til 20.11timer).
Også andre undersøkelser viser at ridning er et tegn som sikkert knyttes til både
ståbrunst og eggløsningstidspunkt, men at det er et upålitelig tegn hos Holstein da
mange kyr ikke viser ridning (Kerbrat and Disenhaus, 2004; Roelofs et al., 2004).
Snusing eller slikking anogenitalt og kjevehviling var de tegnene flest kyr viste
mest frekvent både før og under ståbrunst. Imidlertid er det også i andre studier
vist at disse er mindre sikkert knyttet til ståbrunst da de også forekommer i andre
stadier av syklus (Phillips C.J.C and Schofield S.A, 1990).
Resultatene viser at brunstadferd er nærmere knyttet til den ekte brunsten
(ståbrunsten) enn vi tidligere har angitt da frekvensen av sekundære brunsttegn
initiert øker vesentlig (til > 1 tegn pr 5 minutter) først de siste timene før
ståbrunsten. For Holstein skjer dette de siste 3 timer før ståbrunst. Dette kan nyttes
for å predikere nært forestående ståbrunst (forbrunst). I ståbrunsten øker også
antall mottatte tegn (til > 1 tegn pr 5 minutter), som sammen med høg frekvens av
initierte sekundære brunsttegn er prediktivt for ståbrunst. Adferden avtar brått de
første 3 timene etter ståbrunsten er slutt. Ut fra andre undersøkelser om
eggløsningstidspunkt, sammenfaller dette rimelig med startpunktet for riktig
tidspunkt for inseminasjon. Lav frekvens av både initierte og mottatte tegn etter
tidligere observert ståbrunst er prediktivt for etterbrunst. Resultatene fra
undersøkelsen kan nyttes i rådgivning for bedre brunstobservasjon og riktigere
tidspunkt for inseminasjon.
Konklusjon
NRF har lengre ståbrunst og viser mer tegn, spesielt ridning, enn Holstein tross
lignende melkeytelser, hold og godt underlag for rideadferd. Andre sekundære
brunsttegn enn ridning (snusing og kjevehviling) er mer frekvente i ståbrunst og
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forbrunst. Økt initierte brunsttegn de 3 siste timene før ståbrunst er prediktivt for
nært forestående ståbrunst (forbrunst). Kombinasjonen av høy frekvens av både
initierte og mottatte tegn er prediktivt for ståbrunst. Brått fall i all brunstadferd
etter ståbrunst er prediktivt for etterbrunst. Resultatene fra undersøkelsen kan
nyttes i rådgivning for bedre brunstobservasjon og riktigere tidspunkt for
inseminasjon.
Data er generert i samarbeid med Ballydague gård, Moorepark forskningsstasjon,
Teagasc, Ireland.
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